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4.2 Altres col·laboracions amb institucions del
Departament de Salut
• Amb el Servei de Vigilància Epidemiològica davant de diverses alertes
sanitàries i en el seguiment del brot del virus de l’Ebola.
• Amb la Direcció General d’Ordenació Sanitària en temes de desproveïment
o problemes de dispensació de medicaments, així com en la recollida de
dades de pacients i informació en relació a les pròtesis Traiber.
• Amb les Regions Sanitàries en la implantació de la reordenació de l’atenció
continuada domiciliària.
• Amb la subdirecció de prevenció i protecció de la Salut en temes de tabac,
vacunes, VIH i altres.
• Amb el Pla Director de Salut Mental en la implantació del Codi Risc Suïcidi a
tot Catalunya.
PROJECTES
• Ampliació territorial de la gestió de l’Atenció Continuada Domiciliària.
• Implantació de la gestió del Transport Sanitari No Urgent (TSNU) de Catalunya.
• Incorporació de nous projectes a la cartera de serveis.

4.3 Projectes tecnològics a la CECOS
del 061 CatSalut Respon
RCA CIP
L’ RCA és el Registre Central d’Assegurats. Gràcies a la integració amb el RCA,
el % de CIP disponibles s’ha incrementat any rere any d’un 29,4% l’any 2012 a
més del 57% per al 2015.		

PCC / MACA
El sistema d’informació de la Central de Coordinació Sanitària fa una consulta
automàtica a la Història Clínica per CIP de l’afectat, per a conèixer si aquest té alguna qualificació de salut [PCC (Pacient crònic complex); MACA (Malaltia Crònica
Avançada)] que permeti modificar automàticament el protocol a aplicar, per tal de
personalitzar la resposta si s’escau.
Durant l’any 2015 els afectats qualificats amb PCC han estat un total de 116.435
casos. D’altra banda, els afectats qualificats amb MACA han estat un total de
22.956 situacions.
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CMBD – URGÈNCIES (conjunt mínim bàsic de dades)
•• Al llarg del 2015 es van realitzar 1.130.992 enviaments al CMBD.
•• Es va realitzar una publicació en línia d’informació d’assistències del SEM al
CMBD del CatSalut.
•• Permet conèixer l’evolució de la patologia en el temps, les característiques
de l’atenció prestada i la distribució de l’activitat en el territori.
•• És útil per a la planificació, l’avaluació de recursos i la compra de serveis.

PUBLICACIÓ HC3
L’any 2015, des de la CECOS s’han publicat un total de 462.489 informes en
el moment de tancar l’incident, amb un augment de més d’un 15% respecte
l’any 2014.

NOVETATS SITREM 2015
•• En el decurs del 2015 s’han posat en funcionament dues noves versions
de SITREM. Aquestes versions incorporen més de trenta correccions
d’incidències que s’han detectat en el seu funcionament. A més a més,
també incorpora les següents millores (entre d’altres):
-- Enviament de missatgeria interna des dels usuaris de Consultoria Sanitària
cap als operadors de Gestió de Recursos.
-- Implementació de millores en la Guia de Centres Sanitaris.
-- Incorporació de nous formularis de manteniment de dades i millores en
altres (CRC, ABS, etc.)
-- Incorporació d’un nou formulari per enregistrar les dades del Codi
Risc Suïcidi.
-- Millorar la introducció dels codis de diagnòstics CIE9.
-- Incorporar una alarma de temps crític per als transports sanitaris interhospitalaris.
-- Adaptació del programari per integrar-lo en una nova versió del sistema de
gravacions de veu.
-- Realització de la integració del programari amb el nou sistema embarcat
ARTEMIS equipat en les noves unitats.
-- Posada en funcionament del nou concurs de Transport Sanitari Urgent.
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